
Bases reguladoras da participación na I edición do Concurso de Fotografía
#SexualizArte 2021.

A  Asociación  Galega  para  a  Saúde  Sexual  (en adiante  AGASEX)  en colaboración  coa
Concellería de Mocidade e Normalización Lingüística do Concello  de Ames convoca a I
edición do Concurso de Fotografía “#SexualizArte”,  como parte do conxunto de accións
postas  en  marcha  no  marco  do  Programa  (con)sentido,  que  inclúe  diversas  propostas
formativas co obxectivo de contribuír  a  fomentar  un estado de benestar  sexual  entre a
mocidade  amesán.  O  concurso  busca  a  implicación  activa  da  mocidade  do  concello,
fomentando a súa creatividade, e como complemento a outras actividades do programa cun
carácter máis divulgativo ou formativo.

O concurso desenvolverase de acordo ás seguintes bases:

1.- QUEN PODE PARTICIPAR?
1.1. Poderán participar neste concurso todas as persoas residentes en Galicia cunha idade 
comprendida entre os 18 e os 30 anos.
1.2. As persoas participantes no concurso deberán ser as únicas titulares dos dereitos de 
autor das fotografías presentadas e feitas legalmente.
1.3. A participación nesta convocatoria supón a aceptación das persoas participantes das 
presentes bases e o compromiso de cumprimento das mesmas.

2.- CAL É A TEMÁTICA?
A temática do I Concurso de Fotografía “#SexualizArte” 2021 é ampla. O convite lanzado
dende a organización do concurso é que as fotografías presentadas teñan relación coas
diferentes realidades e vivencias en torno á sexualidade, facendo fincapé na diversidade de
corpos, identidades, orientacións, desexos, expresións, afectos e eróticas.

3.- QUE TIPO DE FOTOGRAFÍAS SE PODEN PRESENTAR?
3.1. As fotografías deben ser tomadas pola persoa participante, ser orixinais e inéditas, e
serán presentadas a título individual. As fotografías non poden ter sido premiadas noutros
concursos. As fotografías poderán ter sido tomadas en datas anteriores á convocatoria do
concurso. 
3.2. As fotografías presentaranse en formato dixital aínda que poden ter sido tomadas con
calquera tipo de dispositivo.
3.3. AGASEX resérvase o dereito de excluír do proceso aquelas fotografías que entren en
conflito  cos  valores  promovidos  por  este  concurso,  e  que  conteñan  contidos
LGBTQIAfóbicos, sexistas, racistas, clasistas, aporofóbicos, capacitistas, ou que vulneren
calquera outro dos dereitos fundamentais das persoas.
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4.- COMO PARTICIPAR?
4.1. O período de participación comezará o luns 26 de xullo de 2021, e rematará o luns, día
30 de agosto de 2021, ás 23:59h. Calquera imaxe enviada antes ou despois destas datas
non será considerada para a participación no concurso.
4.2. Para entrar no proceso de selección, as persoas que desexen participar deberán enviar
a ficha de inscrición cuberta e asinada e a súa fotografía ao enderezo de correo electrónico
concursosexualizarte@gmail.com.
4.3. Unha vez rematado o prazo de envío de fotografías o día 30 de agosto, procederase a
seleccionar as fotografías que reúnen os requisitos para poder participar no concurso. Ao
longo do mércores 1 de setembro publicaranse as fotografías seleccionadas na conta de
Instagram de @omixames e dará comezo o proceso de votación, que se estenderá ate o
martes 14 de setembro. Aquelas fotos con máis “likes” serán as gañadoras do concurso. Só
serán válidos os “likes” dos/as seguidores/as da conta de Instagram @omixames.
4.4. As fotografías poderán ter correccións de cor ou filtros.
4.5. Cada participante poderá presentar soamente unha fotografía.
4.6. A participación no concurso é gratuíta e non require ningún rexistro

5. CALES SON OS PREMIOS?
Establécense  os  seguintes  premios.  De  entre  todas  as  fotografías  presentadas,  serán
escollidas dúas, que recibirán:

● Primeiro premio: Cesta de produtos eróticos e xoguetería erótica  por valor de 180€,
e un diploma.

● Segundo premio: Cesta de produtos eróticos e xoguetería erótica  por valor de 70€,
e un diploma.

O  contido  das  cestas  seleccionarase  en  función  das  características  e  suxestións  das
persoas gañadoras.

6. COMO SERÁ A ENTREGA DE PREMIOS?
6.1. O mércores 15 de setembro a partir das 13.00h faranse públicos os nomes das persoas
gañadoras  a  través  da  páxina  web  do  Concello  de  Ames  e  as  redes  sociais  de
@omixames. Asemade as persoas gañadoras recibirán un correo electrónico no que se lles
comunique a súa condición de gañadoras do concurso e o premio ao que acceden.
6.2 A cerimonia de comunicación e entrega de premios terá lugar o sábado 18 de setembro
en  horario  de  mañá  nunhas  xornadas  organizadas  pola  Concellería  de  Mocidade  do
Concello  de  Ames.  No caso en que as  persoas  gañadoras  non poidan  asistir  deberán
comunicalo  á organización do concurso e acordar  unha data alternativa  para recoller  o
premio.
6.3.  Se transcorrido  un  prazo de tempo axeitado  tras  esta  primeira  comunicación  coas
persoas gañadoras, non se recibe resposta pola súa parte, o premio correspondente será
asignado á seguinte persoa finalista, constando no expediente os intentos realizados.

7. DIFUSIÓN DAS FOTOGRAFÍAS PARTICIPANTES
Ao  enviar  as  súas  fotografías  ao  correo  concursosexualizarte@gmail.com,  as  persoas
participantes  aceptan  que  o  Concello  de  Ames  poida  difundilas  como  parte  das  súas
ferramentas de comunicación, páxina web e redes sociais.
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8. AUTORÍA E PROPIEDADE INTELECTUAL
As persoas participantes ao presentar os traballos a esta convocatoria garanten que son as
lexítimas  autoras  dos  mesmos,  e  que  ostentan  os  dereitos  de  propiedade  intelectual
requiridos para a súa presentación con todos os elementos que os compoñen, e que a súa
presentación non vulnera dereitos de terceiros. As persoas participantes, garanten e son
responsables de ter obtido os permisos necesarios de calquera persoa que apareza en ditas
imaxes,  de  acordo  coa  lexislación  de  aplicación  en  cada  caso.  Así  mesmo,  fanse
responsables  das reclamacións  que puideran  formularse  en calquera  momento  sobre  a
autoría e orixinalidade dos traballos e sobre titularidade de dereitos e cuestións anexas,
todo elo de acordo coa normativa de propiedade intelectual. AGASEX e o Concello de Ames
non  se  fan  responsables dos  prexuízos  que  puidera  ocasionar  o  incumprimento  desta
garantía,  e poderá exercitar  as accións legais  oportunas coa fin de reparar os danos e
prexuízos ocasionados.

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Os datos persoais solicitados en conformidade coas bases do concurso serán unicamente
empregados para a localización e a comunicación coas persoas premiadas, non cedendo
ou comunicando estes datos a terceiros. En calquera caso, o nome e apelidos das persoas
premiadas serán publicados na web do Concello e nas redes sociais da Oficina Municipal
de  Información  Xuvenil  (OMIX),  sen  prexuízo  da  súa  comunicación  en  medios  de
comunicación locais.

10.- PUBLICIDADE 
As presentes bases, así como a resolución do concurso cos nomes das persoas e traballos
gañadores serán publicadas na web do Concello de Ames, sen prexuízo da súa difusión a
través das redes socias e medios de comunicación locais.
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